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Indlæg til avisen fra beboere, pårørende og
personale
samt andre interesserede modtages gerne og
senest den 20. I hver måned, disse kan afleveres på
kontoret.

FØDSELSDAGE I MARTS

BEBOER:
SØNDAG DEN 11.MARTS: REGINE ROELSHØJ.
MANDAG DEN 26. MARTS: INGRID GLÄSER.
ONSDAG DEN 28. MARTS: ELSE ANDERSEN.

PERSONALE:
FREDAG DEN 2. MARTS: HEIDI.
ONSDAG DEN 7. MARTS: BIRTE B.
TORSDAG DEN 8. MARTS: CONNIE C.
MANDAG DEN 12. MARTS: VAIDA.
SØNDAG DEN 18. MARTS: PAUL.

HJERTELIG TILLYKKE

AKTIVITETER
I
MARTS

1. MARTS
STOLEGYMNASIK
KL. 10:30

7. MARTS
STOLEGYMNASIK
KL. 10:30

2. MARTS
BESØG AF RØDE KORS
KL. 15:00

7. MARTS
HØJ LÆSNING
KL. 14:30

5. MARTS
MANDAGSTRÆF
KL. 15:00

8. MARTS
TAKKEFEST
KL. 11:30

6. MARTS
JEJSING BØRNEUNIVERS
KOMMER I CENTERET
KL. 10:00

8. MARTS
BESØG AF RØDE KORS
KL. 15:00

6. MARTS
DANSK GUDSTJENESTE
MED
THORSTEN BJERG
CHRISTENSEN, HOSTRUP
MED ALTERGANG
KL. 15:00

13.MARTS
TYSK GUDSTJENESTE MED
ACHIN STREHLKE, TØNDER
MED ALTERGANG
KL. 15:00
14. MARTS
STOLEGYMNASIK
KL. 10:30

14. MARTS
HØJ LÆSNING
KL. 14:30

22. MARTS
BESØG AF RØDE KORS
KL. 15:00

15. MARTS
FRISØREN KOMMER
KL. 10:00

23.MARTS
PÅSKEHYGGE
I CENTERET
KL. 10:00

15. MARTS
BESØG AF RØDE KORS
KL. 15:00
19. MARTS
MANDAGSTRÆF
KL. 15:00
13.MARTS
TYSK GUDSTJENESTE MED
ACHIN STREHLKE, TØNDER
MED ALTERGANG
KL. 15:00
21. MARTS
STOLEGYMNASIK
KL. 10:30
21. MARTS
HØJ LÆSNING
KL. 14:30

27. MARTS
GENERALFORSAMLING
MED VENNEKREDSEN
KL. 15:00
27. MARTS
BANKOSPIL
MED VENNEKREDSEN
KL. 15:00
28. MARTS
STOLEGYMNASIK
KL. 10:30
28. MARTS
HØJ LÆSNING
KL. 14:30

Fastelavn.
I anledning af fastelavn, havde
vi søndag den 11. februar
besøg af en ABE.
Den var lidt vild, stjal bananer og hoppede op på
bordene.

VELKOMMEN TIL..
MARGRETHE VILHELMINE MATZEN, SOM ER
FLYTTET IND I LEJLIGHED 23 PÅ BARGUMSVEJ.
VI HÅBER DU VIL BEFINDE DIG GODT HOS OS.

Den smukke påskelilje
fortrænger vinteren med sin vilje.
Sejrsstolt den står og skuer
mod foråret det allerede lurer.
Den glade solskinsblomst fra en have
bringer dig en gave.
Kan du gætte stedets navn,
kan du vinde et æg i din favn.
Navnet står med liljer gule
det er ej så let at skjule.

Eftermiddagshygge.

Tirsdag den 27. marts
Kl. 15:00
Afholder vennekredsen
Generalforsamling.
Med fornyelse af medlemskort.
Herefter vil der være banko, kaffe og kage.
Glæder os, til et par hyggelige timer
sammen.

BANKOSPIL.

Den sidste tirsdag i måneden afholder
vennekredsen bankospil i vores opholdsstue.
Kom og vær med til et par underholdende
timer.
Der vil være fine gevinster, kaffe og kage og
hjælp til dem der har brug for det.
Beboerne deltagere gratis med 2 plader,
ønsker man flere koster det 5,-kr. pr. plade.
Familie og hjælper betaler 5 kr. for deres
plader.

VEL MØDT
NÆSTE GANG ER
DEN 27. MARTS.

Familiedag på Leos
Plejecenter den 26.maj
Kl. 9.30-15.00
• Vi starter med morgenkaffe 9.30
• Forskellige praktiske opgaver:
• Drivhus gøres klar, plante blomster i krukker,
Pavillon klargøres.
Kl. 12.00 serveres der grillpølser med tilbehør.
Derefter fortsættes med opgaverne, kaffe og kage.

Husk tilmelding til Bettina
bg@toender.dk senest den
4.maj.
Kom og vær med til en
hyggelig dag sammen på
Leos plejecenter.
Anne Marie Gregersen
Plejecenterleder.

Fastelavn
Fastelavn blev som mange andre steder i
landet også markeret på "Leos
Plejecenter". Her fik vi fastelavnsboller
og hedevigere i stor stil: En af dagene fik
vi friskbagte fastelavnsboller fra EUCSYD til stor glæde for beboere og
personale, så selvom eftermiddagskaffen
lige var drukket og kagen lige spist, var
der stadigvæk plads til at nyde en
fastelavnsbolle, der var endda så mange, at vi også
kunne få en til aftenkaffen. Vi siger tusind tak til EUCSYD for det gode initiativ. Hvis I på et senere tidspunkt
mangler at komme af med Jeres "overskudsbrød", vil vi
gerne være de glade modtagere, I ringer bare, så henter
vi gerne!

Men hvorfor fejrer vi egentlig fastelavn?
Fastelavnstraditionen kom til Danmark i 1500-tallet og
var oprindeligt faktisk en fest for voksne, hvor mænd og
kvinder klædte sig ud og festede og drak i flere dage,
inden fasten satte ind. Først i 1900-tallet blev det til en
fest for børnene, det er det primært også i dag, vi har
dog også karneval for voksne. Ordet karneval betyder
"uden kød" og henviser til den oprindelige fastetid, som
strakte sig over 40 dage og sluttede påskelørdag.
Fastelavn falder altid syv uger før påskedag.

Traditionen med at slå katten af
tønden stammer helt tilbage fra 1500tallet, her smed man en sort kat i
tønden og nogle gange også flere katte,
som fik halerne bundet sammen. Når
bunden røg ud, kunne katten være
heldig "kun" at slippe med skrækken
og løbe bort. Det var til stor morskab
for de tilstedeværende, dengang havde
man tilsyneladende et helt andet forhold til dyr, end vi
har det i dag. Den sorte kat var et symbol på djævlen og
ondskaben, så det at slå katten af tønden var en måde at
fordrive det onde på. Ligeledes var fastelavnsriset en
måde at skræmme mørke kræfter væk på. I 1800- tallet
ændredes traditionen sig heldigvis, da begyndte man
nemlig at forme vaskeklude og andet til katte lignende
figurer, som man lagde i tønden. I dag maler man en kat
eller påklistrer en papfigur af en kat på tønden, som er
fyldt med alskens slik og lækkerier. Når bunden ryger,
kåres der en kattekonge eller kattedronning. I gamle
dage, da katten var at betragte som symbol på djævlen
selv, var tøndeslagningen en reel konkurrence, som
oftest foregik til
hest, og hvor
vinderen kunne
slippe for at betale
skat i et helt år!

” Østen for solen ”
Torsdag den 8. februar
var vi inviteret på
Tønder Kulturhuset til
generalprøve på
teaterstykket
” Østen for solen ”
Teaterstykket blev fremført af eleverne på
Marieskolen.
Dejligt oplevelse!!

En træt krop
har fundet fred
en smuk sjæl
fløjet væk.

Som dagen går på hæld
og solen er gået ned
når mørket er omkring os
og fortvivlelse er alt man kan se
Så vide, at langt, langt væk
i et smukt og bedre sted
som solen står op til en ny dag
hvor vores kære har fået fred.

Dødsfald:
Betty Jensen den 12. februar

HVIL I FRED

Vinderen fra sidste måned er Ingrid Nielsen.

TILLYKKE
KONKURRENCE
Hvilket teaterstykke så vi den 8. februar på Tønder
Kulturhuset?
1. ” Østen for solen ”
2. ”Ronja Røverdatter ”
3. ” Hodja fra Pjort ”

Indsendt af:__________________
Løsningen afleveres på kontoret. Vinderen får en lille
præmie, så husk at få løsningen afleveret. Du må gerne
få hjælp af pårørende eller personale.

